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Høringssvar til Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan 

FAPS i Region Midtjylland har drøftet høringsudkastet til Region Midtjyllands Sundheds- og 

hospitalsplan, som overordnet er flot og med mange gode intentioner.  

 

I forhold til planen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen ønsker FAPS at gøre 

opmærksom på, at de praktiserende speciallæger kan styrke det nære sundhedsvæsen.  

 

Der er bred enighed om, at det er helt nødvendigt, at mange flere patienter fremover behandles i 

det nære sundhedsvæsen i stedet for på sygehuset. Der er også enighed om at styrke det nære 

sundhedsvæsen.  

 

Den praktiserende speciallæge er specialisten i det nære sundhedsvæsen. Alle praktiserende 

speciallæger har en lang erfaring fra sygehusvæsenet, og de kan levere specialistbehandling af en 

lang række sygdomme, helt uden involvering af sygehusene.   

 

FAPS’ vision er, at mange flere patienter i fremtiden skal kunne få behandlet deres lidelser hos 

alment praktiserende læger med tæt backup og i samarbejde med de praktiserende speciallæger i 

nærområdet.  

 

Det vil være nødvendigt, at der både bliver flere alment praktiserende læger og flere 

praktiserende speciallæger i regionen.  Men almen praksis og speciallægepraksis skal også 

begynde at arbejde sammen på en ny og smartere måde. Alle patienter skal behandles ”længst 

muligt i egen praksis.” Ved at udvikle nye samarbejdsformer vil de praktiserende speciallæger 

kunne støtte almen praksis i at holde patienterne i egen praksis i langt højere grad end i dag.  

 

Så kan almen praksis og speciallægepraksis sammen behandle flere patienter og dermed afkorte 

ventelisterne. En stærkere praksissektor vil kunne diagnosticere og behandle patienternes 

sygdomme tidligere, så færre patienter får brug for den højt specialiserede behandling på 

sygehusene. Samtidig vil vi kunne aflaste sygehusene for meget af den ambulante behandling. 

Rigtig meget af det, der i dag foregår i sygehusambulatorierne, kan flyttes til praktiserende 

speciallæger i nærområdet. Så kan sygehusene i stedet for bruge ressourcerne på patienter med 

behov for mere avanceret sygehusbehandling.  

 

Det vil være en fordel 

• for almen praksis, som får let adgang til specialistkolleger i området, og derfor kan holde 

patienterne længere i egen praksis  

• for sygehusene, som bliver aflastet og derfor kan bruge ressourcerne på komplekse 

patienter og højt specialiseret behandling, og   



• for borgene, som kan få behandling for deres sundhedsproblemer uden at skulle rejse langt 

til et hospital.  

Vi har en række forslag, hvoraf mange vil kunne iværksættes hurtigt og andre vil tage lidt længere 

tid. Forslagene vil styrke ikke kun det nære, men hele det sammenhængende sundhedsvæsen.  

• Udbyg de praktiserende speciallægers støttefunktion til almen praksis 

o Udvidet rådgivningsfunktion til almen praksis skal give patienterne hurtigere hjælp 

• Ny teknologi – nye teknologiske muligheder giver let adgang til speciallægehjælp 

o Teleløsninger 

o Virtuelle læge-til-læge konsultationer 

o Videokonsultationer med patienter 

o En fælles portal med de praktiserende speciallægers akutte tider 

o En fælles portal med oversigt over de praktiserende speciallægers ventetid, 

åbningstider, ferier 

o En rådgivningsportal 

• Samarbejde med almen praksis’ klynger 

• Fællesskab i sundhedshuse 

• Anvend de praktiserende psykiatere bedre https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/2986-

ny-rapport-hurtig-udredning-hos-psykiater-sparer-samfundet-mange-penge.html 

• Styrk nærheden med speciallægepraksis i alle egne af regionen, FAPS har ingen 

rekrutteringsproblemer 

• Fuld udnyttelse af de eksisterende speciallæger giver bedre adgang til speciallægehjælp 

o Satellitpraksis i yderområder 

o Gør deltidspraktiserende speciallæger til fuldtidspraktiserende 

o Lad de praktiserende speciallæger aflaste sygehusene, fx via merarbejdsaftaler med 

de praktiserende speciallæger, som gerne vil yde en ekstra indsats 

• Speciallægesektoren som uddannelsessted for kommende speciallæger vil give ekstra 

uddannelseskapacitet 

Regionen lægger i sundheds- og hospitalsplanen vægt på, at sundhedsvæsenet er på borgernes 

præmisser. Med ovenstående forslag vil vi medvirke til, at borgerne får en sammenhængende 

behandling i det nære sundhedsvæsen.  

 

Venlig hilsen 

Christian Bak 

Formand for FAPS i Region Midtjylland 

 


